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Invitatie
,
adresează prezenta

la Festivalul Cultural - Patriotic „Ţara Crăişorului”
ediţia a VI-a, secţiunea a II-a, 25-26 mai 2013
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

PROGRAMUL FESTIVALULUI

Iniţiat de către Asociaţia “Ţara Iancului – Iubirea Mea“ şi Clubul “Crăişorii”
Organizat împreună cu Liceul “Ioan Buteanu” – Gurahonţ,
Primăria, Consiliul Local şi Parohia Ortodoxă din comuna Gurahonţ, jud. Arad
în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, primării, consilii locale şi
eparhii ortodoxe române din judeţele Hunedoara, Alba şi Arad

TEMA: „165 de ani de la începerea Revoluţiei
şi Războiului de autoapărare al românilor din Transilvania
sub conducerea lui Avram Iancu”
Secţiunea I - Blaj, Câmpia Libertăţii, 11 mai 2013
Secţiunea II – Abrud, Buceş, Ţebea şi Gurahonţ 25-26 mai 2013
Secţiunea III – Buceş, După Piatră 07 iulie 2013
Secţiunea IV – Ţebea, 8/15 sept. 2013

Secţiunea a II-a, 25-26 mai 2013

Ziua I - sâmbătă, 25 mai 2013
09:30 - 10:00 : Deschiderea Festivalului în faţa statuii lui Ioan Buteanu
de lângă Liceul ”Ioan Buteanu“Gurahonţ (AR),
10:00 – 12:00 : Concurs: Partea I – panouri; Partea a II-a, răspuns la întrebări
Concurenţi: elevii “crăişori” de la Liceul “Ioan Buteanu”
din Gurahonţ
12:00 – 16:00 : Simpozion Naţional pe bază de Fişe de Înscriere

Ziua a II- a - duminică, 26 mai 2013
08:00 – 11:30 : Pe ultimul drum al Prefectului Ioan Buteanu: Abrud-AB (bust),
Buceş-HD(troiţă), Ţebea-HD(mormânt) şi Gurahonţ-AR(monument).
Participă “elevi-crăişori” din Gurahonţ, Scărişoara, Albac,
Arieşeni, Buceş, Bucureşci, Crişcior, Brad, Baia de Criş ş.a.
11:30 – 13:00 : Festivitate de deschidere în faţa statuii lui Ioan Buteanu
din Gurahonţ de lângă Liceul “Ioan Buteanu.
Te Deum şi Parastas.
13:00 – 15:00 : Program artistic şi cultural-patriotic. Închidere Festival
15:00 – 16:00 : Masa pentru elevi şi invitaţi, schimb de experienţă

Festivalul ediţia a VI-a 2013 face obiectul unui proiect înregistrat la AFCN-Ministerul Culturii cu nr. 164EC-1/31.01.2013.

www.taraiancului.ro

www.taraiancului.ro

Festivalul Cultural-Patriotic „Ţara Crăişorului“
ediţia a VI-a, 2013

165
de
ani

1848 - 2013
Auziţi dară români!
Uniţi-vă în voinţă... a
veni la Blaj pe duminecă
după Paşti... ca să ne
înţălegem despre cele ce
avem să le cerem de la
dieta... Vivat natio!
(extras din ProclamaţiaChemare de la Blaj, 12 aprilie
1848)

Aron Pumnul: “...Spuneţi ungurilor, săcuilor şi
saşilor că noi îi iubim ca pre fraţii noştri... Spuneţi-le
prin cuvînt şi arătaţi-le prin faptă că noi îi iubim, însă
e drept ca şi ei să ne iubească si să corăspundă iubirei
noastre ce o avem cătră ei...”
(din „Proclamaţia-chemare“ pentru convocarea adunării pe
Duminica Tomii la Blaj, 12 aprilie 1848)

Avram Iancu: „...Firea ne-a aşezat în una patrie ca
împreună să asudăm cultivând-o şi împreună să
gustăm dulceaţa fructelor ei. Convingeţi-vă pe deplin
că între noi şi voi armele niciodată nu pot hotărî.”
(“Către unguri“, 1848)

Ioan Buteanu : „A trecut timpul, credeţi, de a mai
subjuga popoare… Nu v'aţi putut desmetici nici într'
atâta, ca să ştiţi că aveţi nevoie de simpatia Românilor? Elementul românesc, de la Tisa până la
Marea Neagră, e cu mult mai compact decât al vostru
şi nu poate pieri din şirul popoarelor.
(Dintr-o scrisoare adresată ungurilor în aprilie 1849 cu o
lună înainte de a fi omorât de aceştia)

